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Notulen
128 OLC-TW-vergadering
dinsdag 28 april 2015, 15:45 uur
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Nelly Litvak (voorzitter), Hil Meijer, Gjerrit Meinsma, Eline van Hove, Juliët van der
Rijst, Stef Kleinluchtenbeld, Jan Willem Polderman (OLD), Brigit Geveling (Bcoördinator) en Mirande van der Kooij (griffier).
Marc Uetz en Yoeri Boink

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Uetz heeft zich afgemeld. .
2. Verslag 127ste vergadering 17 maart 2015
Inhoudelijk:
pag 4, r. 12: “de stafvergadering” moet zijn “de stafvergadering van Hybrid Systems”.
Met inbebrip van deze wijziging worden de notulen vastgesteld.
Naar aanleiding van: er zijn geen opmerkingen.
De actiepunten worden besproken:
154: Is nog niet gedaan. Marieke Rorink gaat hiermee bezig. Boink vraagt of er nog een evaluatie
komt. De B-coördinator zegt dat er naar een weg gezocht wordt waar studenten daadwerkelijk iets
aan hebben. Boink vraagt of de mentorgesprekken wel nuttig zijn; dit moet ergens bepaald worden!
De voorzitter zegt dat de OLC destijds positief heeft geadviseerd over de mentorgesprekken. Er
moet niet alleen een nieuw plan komen, maar de OLC moet ook weten waarom er een nieuw plan
komt. De B-coördinator zegt dat er een nieuw plan komt omdat het nu niet goed loopt. Ze gaat
beschrijven waarom het plan van vorig jaar niet werkt voor TW. Boink zegt dat hij geen idee heeft
wat er in de mentorgesprekken wordt besproken. De voorzitter zegt dat ze wil weten welke punten
niet goed zijn. Van der Rijst zegt dat het in haar mentorgesprek niet duidelijk was wat het doel van
het gesprek was. Ze heeft van andere studenten gehoord dat ze het niet nuttig vonden; zij vindt het
wel prettig om zo nu en dan zo’n gesprekje te hebben.
168: nog niet aan toe gekomen.
178: Rien Lagerwerf is naar de Mastermath vergadering geweest. Hij heeft het probleem van de
planning van deze vergaderingen aangekaart. Er is nota van genomen. Het probleem is dat de
tentamenperiodes landelijk niet altijd gelijktijdig zijn. Afvoeren.
180: nog niet gedaan; De OLD zegt dat de modelleerlijn onder TOM een beetje verandert. De
taakgroep moet hiernaar kijken. Het is goed om de taken opnieuw op te schrijven. Meijer vraagt of
de personele invulling van de taakgroep goed is. De OLD antwoordt dat er ook een taakgroep
programmeerlijn is. Er wordt over gedacht om beide taakgroepen samen te voegen.
182, 183, 184, 185 en 186:gedaan; afvoeren.
187: De OLD is docent van het vak Systems & Control. Hij zegt dat de laatste groep studenten
behoorlijk ontevreden was; er zijn een paar dingen niet goed gelopen. Voorheen konden de
studenten in de Logica overnachten, nu verbleven ze in de ITC-toren in de stad. Daardoor is de
coherentie minder. In voorgaande jaren waren er extra’s, zoals gastcolleges en excursies. Deze
waren er nu niet. De OLD bespreekt dit morgen met Van der Woude, docent in Delft. Afvoeren.
188: dit wordt opgenomen in de taken van de EWI-stuurgroep internationalisering. Afvoeren.
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3. Mededelingen
De OLD deelt mee dat de taakgroep Kansrekening en Statistiek heringevoerd wordt.
De OLD deelt mee dat Zagaris de UT gaat verlaten. Hij heeft per 1 juni een positie aan de
Universiteit van Wageningen aanvaard. Meijer zegt dat Zagaris al vertrokken is; zijn kamer is leeg.
De OLD zegt dat er momenteel meer vooraanmeldingen zijn dan vorig jaar rond deze tijd.
Van der Rijst vraagt naar de onderwijsurenindicatie. De OLD zegt dat er een klein beetje ruimte is
om hier iets aan te doen. We hebben extra geld van het CvB gekregen, hierin is ook een post

Postbus 217
7500 AE Enschede
www.utwente.nl

DATUM

ONS KENMERK

PAGINA

28 mei 2015

EWI15/BOZ/3892/MvdK

2 van 3

werkdrukverlichting. De OLD heeft de hulp van de Onderwijskundige Dienst ingeroepen.
In verband met bespreking van de M-OER wordt de OLC-vergadering van 9 juni vervroegd naar
dinsdag 2 juni om 15:45 uur.
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4. OER TW 2015
Meijer merkt op dat er op pagina 16 bij de overgangsregeling over de B-opdracht een typefout staat
(groepsopdrcaht).
De B-coördinator zegt dat ze bij de Modules nog moet checken of de onderwijsvorm en toetsing
kloppen; bij sommige Modules moet dit nog aangevuld worden. Boink is van mening dat in tabel 3
“vier” moet worden toegevoegd: “twee van de onderstaande vier vakken”. Het vak Optimalisatie
moet nog ontwikkeld worden. Dekt deze naam de lading? Misschien is Mathematical Programming
een betere benaming. Meijer heeft de indruk dat het dubbelprogramma TN/TW er subtiel anders
uitziet dan in een eerder stuk. Hij durft in te staan voor wat er bij TW staat, maar niet voor wat er bij
TN staat. De B-coördinator zegt dat TN in het tweede jaar steeds 1,5 EC wiskunde in het
programma heeft opgenomen. Ruud van Damme kan hier uitleg over geven. De B-coördinator
geeft in de volgende OLC-vergadering een uitgebreidere toelichting over overlap. Meijer,
coördinator van Module 6 Dynamische Systemen, overweegt om de toetsen te nummeren in plaats
van te benoemen. De OLD zegt dat dat niet kan, omdat de module-onderdelen in het
diplomasupplement vermeld worden. Het is voor studenten niet duidelijk of daarbij ook cijfers
vermeld gaan worden. Boink is van mening dat er UT-breed gekeken moet worden hoe dit opgelost
moet worden. Meinsma is van mening dat in het TN/TW dubbelprogramma “Programmeren en
Modelleren” alleen “programmeren” zou moeten heten.
5. Evaluatie Random Signals and Filtering
Boink zegt dat hij naar aanleiding van het OLC-advies samen met Romkema en enkele andere
studenten met de docent Stoorvogel heeft gesproken. Romkema heeft hiervan voorliggend verslag
opgesteld. De docent geeft een inhoudelijke reactie en stelt een verbeterplan op. Van der Rijst
merkt op dat ten tijde van het panelgesprek de toets nog niet was geweest. Is dit reden om nog
een keer naar dit vak te kijken? Meijer vindt het een goede zaak dat dit nu in gang is gezet; er moet
wel een vervolg komen. Van Hove biedt aan om zelf een evaluatie gesprek te voeren (n.a.v. de
toets). Boink vindt dit een goed idee; de docent kan dan ook hierop zijn reactie geven. De OLD stelt
voor om ook studenten van vorig jaar hierbij te betrekken. Boink zegt dat Romkema heeft
gevraagd of we het eens zijn met de gang van zaken; hij gaat Romkema hierover een e-mail
sturen. Van Hove zegt dat de procedure erg vaag is. De B-coördinator gaat uitzoeken wie de
studenten uit de panels aanstuurt.
De vraag rijst of de OLC wel alle evaluatie verslagen wil zien; het wordt wel heel erg veel. Meijer is
van mening dat de evaluaties kleiner gemaakt moeten worden. Boink zou het goed vinden wanneer
een OLC werkgroepje de evaluatieverslagen voorbespreekt. De OLD zegt dat we nu in een
overgangssituatie zitten. INF heeft de OEC; het is de bedoeling dat dit een EWI-brede commissie
wordt. We moeten eerst overzichtelijk maken welke soorten evaluaties er zijn en welke de OLC
ontvangt.
6. Dubbelprogramma TI/TW
De B-coördinator zegt dat er minder minoren geschikt zijn voor deze dubbelstudenten. Boink vraagt
of er nu al studenten in dit programma zitten. Nee, nog niet, maar er zijn wel twee
geïnteresseerden. Van Hove vraagt naar de afstudeerfase; hoe wordt deze opgevuld? De Bcoördinator zegt dat dit een gecombineerd afstuderen wordt. Meijer vraagt of er is overlegd met de
docenten. Nee, nog niet, een dubbelstudent doet veel in zelfstudie. De voorzitter benoemt de
versnippering van onderwijstaken voor de docenten. Verschillende mogelijkheden om het
programma aan te passen passeren de revue: Signalen & Transformaties in het tweede jaar,
schrappen projectdeel Prooflab, een vrij project opnemen in kwartiel 4 van jaar 2. Boink vraagt of
de minor ruimte verplicht is. Nee, een student zou de volledige module van TW kunnen doen. De
OLD vraagt of het programma bij INF al is vastgesteld. Dit is niet bekend. De conclusie is dat er
geen onoverkomelijke bezwaren zijn, de OLC kan met dit programma leven. Alle suggesties die zijn
gedaan zijn voor kwartiel 3 en later, dus kan er gestart worden met het programma.
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7. W.v.t.t.k.
Er zijn geen punten.
5

10

8. Rondvraag
De voorzitter zegt dat er nieuwe studentleden moeten worden gezocht. Dit is een taak voor de
huidige studentleden.
Meinsma zegt dat er van het Final Project en het Traineeship in Osiris geen omschrijving is. Dit is
een punt voor een volgende vergadering.
9. Sluiting
De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering om 17:29 uur.
Actiepuntenlijst
Nr
Omschrijving

Uit verg.

Verantwoordelijke

154

Mentorgesprekken laten evalueren

29/4/2014

OLD

168

Programma voor studenten met beperking afmaken

23/9/2014

B-coördinator

180

20/1/2015

OLD

28/4/2015

B-coördinator

190

Actie ondernemen: taken van taakgroep modelleren
Beschrijven waarom mentorgesprekken in huidige vorm niet
werken voor TW
Nieuwe studentleden werven voor komend studiejaar

28/4/2015

studentleden

191

Uitzoeken wie de studenten uit de (evaluatie)panels aanstuurt

28/4/2015

B-coördinator

192

Advies OER TW opstellen

28/4/2015

Voorzitter

189

15

Adviezen en correspondentie
Nr
Omschrijving
89

Advies onderwijs urenidicatie (3762)

90

Advies internationalisering (3817)

Aandachtspunten
Nr
Omschrijving
2

